Jóváhagyott

előterjesztés

BUDAPEST FÖVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁN
POLGÁRMESTERI JOGKÖRBEN ELJÁRÓ ALPOLGÁ
lkt.sz.: J._ ,fOJ_- kG /2018.
Az ülés száma;2fio~ -~2018 .
Az ülés időpontj a : 2018. július 4.
ELŐTERJESZTÉS

a társas és szövetkezeti lakóépületek felúj ításá nak támogatására kiírt 2017. évi pályázat
nyerteseinek elszámolásáról
Tisztelt Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi
Bizottság!

Az Önkormányzat Képvise l ő-testülete évek óta pályázati lehetőséget bi ztosít a társas- és
szövetkezeti házak felújítási, fejlesztési munkáinak támogatására. A 20 17. évi költségvetésrő l
szóló 5/2017. (III.1). önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdés 2. pontj a alapj án a társasházak
felújítási pályázatához rendelkezésre álló keret felhasználásáról a Városüzemeltetési,
Intézményműködtetési , Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság (továbbiakban: Bizottság)
dönt. A Kép visel ő-testület a 201 7. február 28-i ül ésén elfogadta az önkormányzat által
nyújtott pénzbeli tám ogatásokról szóló 6/2017. (Ill. l.) önkormányzati rende letét
(továbbiakban: rendelet), melyben egyéb támogatások mellett szabályozta a társas- és
szövetkezeti házak felújítási pályázatával kapcsolatban a pályázatok támogatásának ,
benyújtásának, elbírálásának, valamint az elszámolásának rendj ét.
A Bizottság 3 1/2017. (III. 27.) számú határozatával elfogadta a társasházak és szövetkezeti
lakóépületek fe lújításának vi sszatérítendő támogatására kiírt 20 17. évi pályázati felhívást. A
20 17. évi költségvetésben 50 millió Ft e l ő irányzat állt rendelkezésre a társas- és szövetkezeti
házak felújításának támogatására. A pályázók a kiírás értelmében kamatmentes.
vi sszatérítend ő támogatási konstrukcióra pályázhattak, amelyné l a támogatási összeg
utó finanszírozással kerül kifizetésre.
A rendeletben és a támogatási szerződ ésben fog laltak alapj án azoknak a pá lyázatot benyújtott,
Társas és Szövetkezeti házaknak (továbbiakban: Támogatottak), akikkel az Önkormányzat
támogatási szerződést kötött, a szerződés megkötését k övető egy éven belül elszámolást kell
benyújtania.
Az elszámolás során a Támogatottak részérő l benyújtott száml amásolatokat és az egyéb
kapcso lódó bizonylatokat előzetesen átvizsgálja a Hi vatal Városgazdálkodási Főosztálya, a
benyújtott pénzügyi bizonylatok számszaki, alaki vizsgálatát pedig a Közgazdasági Főosztá l y
végzi. A támogatás felhasználásának elszámolása a szerződés aláírásakor hatályos számviteli
szabályok szerint történik. Az elszámolás elfogadásáról a 201 7. évi köl tségvetésrő l szóló
5/20 17. (III .!.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdésében fog laltak alapj án a Bizottság
dönt.
Az el ő terj esztésben egy - 201 7. évben támogatási szerződést kötött - Társasház részérő l
benyúj tott elszámolást és annak kapcsán lefol ytatott ell enőrzés eredményeit ismertetem .

1. A Budapest XV. kerület, Molnár Viktor utca 1/A. szám alatti Társasház elszámolása:
A Molnár Viktor utca l/A. szám alatti Társasház 2017. évben pályázatot nyújtott be,
amelyben a Molnár Viktor utca l/A. számú lakóépület elektromos hálózatának fe lújításához
kért támogatást. A VKB a pályázatot befogadta és az 57/20 17. (V.29.) számú határozatával
döntött arról, hogy a Budapest XV. kerület, Molnár Viktor utca l/A. szám alatti Társasházat
142.000,- Ft támogatásban részesíti.
A Támogatási szerződés 20 17. június 19-én került aláírásra. A Társasház 2018. június 18-án
nyújtotta be az elszámolását a támogatási összeg felhasználásáról , amely tartalmazza a
rendelet és a Támogatási szerződés alapján az elszámolás követelményeit kielégítő
dokumentumokat, a pályázati forrás felhasználására vonatkozó számlákat, illetve azok
kiegészítő bizonylatait is. A támogatási összeg teljes mértékben felhasználásra került.
Összefoglalva:

A Támogatott Társasház részérő l benyújtott számlamásolatok és az egyéb kapcsolódó
bizonylatok vizsgálata megtörtént.
Megállapításra került, hogy a Társasház a szerződésben foglaltak szerint használta fel a
támogatási összeget. Az elszámolás dokumentumai telj eskörűen megteki nthetők a
Városgazdálkodási Főosztályon .
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg döntését a Társasház elszámolásáról.

.. .....

Budapest, 20 18 . . .~:L ~

J(~~ A ~~
Németh Angéb
alpolgármester
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Mellékletek:
1. VKB 57/2017. (V.29.) számú határozat
2. 339/2017. számú Támogatási szerződés
3. Bp. XV. ker., Molnár Viktor utca l/A. sz. alatti Társasház benyújtott beszámolója és a
műszaki átadás-átvételi dokumentumai
4. Összesítő táblázat, számla, banki igazolás a számla kifizetéséről
1.

Témafelelős:

Városgazdálkodási Főosztály

··············~·············
~1

2. Jegyzői láttamozás: 2018. „Q~ ~ „„ „~~„.
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Határozati javaslat:
A Városüzemeltetési, lntézm énymüködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság úgy
dönt, hogy
1. elfogadja a Budapest XV. kerület, Molnár Viktor utca 1/A. szám alatti Társasház, mint
támogatott a 339/201 7. számú támogatási szerződéséhez kapcsolódó elszámolását az
.. .. ... iktatószámú előterj esztés 3-4. melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a
polgármesteri jogkörben elj áró alpolgármestert, hogy a támogatás teljes, 142.000,- Ft
összegének átutalása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Határidő:

polgármesteri j ogkörben elj áró alpolgármester
2018. július 4 . (döntésre)
2018. július 16. (értesítésre)
2018. július 31. (támogatás összegének átutalására)

A határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!
A döntések alapjául szolgáló jogszabályhelyek:
- a kö ltségvetésrő l szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdés 2 . pontja,
(6) bekezdése, 3 .1. melléklete
- az önkormányzat által nyúj tott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017. (III .1.) önkormányzati
rendelet 9.§ (1) bekezdés a) pontj a, (3) és (5) bekezdése
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Budapest Főváros XV . kerület
Rákospa lota, Pestújhely. L'Jjpalota Önkormányzat Kép v i selő- tesWleté nek
__ Vilrosiizemeltctési, lnt éz mén y mű!,öd tetési, Köztisztas:ígi_~s 1.~~z~·~n_d~é dclmi Bizottsá_!Ql
Ülés szám: VKB: 2/60-6/20 17.
KIVONAT
készült a bizot tsúg 201 7. máj us 29-én
16.00-kor kezd ő d ő
ülésén hozott határozatokról
Előterjesztés

t:írsas és szövetkezeti lakóépületek felújíti)s;'tnak
támoga tására kiírt 2017. évi pályázat résztvevő i nek támogatásáról
(Ikr.sz. VKB 2/61 -32/20 17. sz. anyag)
a

visszatérítendő

VKB 57/2017. (V.29.) számú határozat
A Városüzemeltetési, Jntézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság úgy
dönt, hogy a társasházak és szövetkezeti lakóépületek telújításánnk v issza térítendő
támogatására kiírt 2017. évi pályázaton részt vevő Budapest XV. kerü let. Mo lnár Viktor utca !/a.
szám alatt i Társasházat ( 11 58 Budapest, Molnár Viktor utca l/a.), mint támogatottat
(továbbiakban: Támogatott) a 2017. évi költségvetésrő l szóló 5/2017. (TI I. O1.) önkormányzati
rendelet 3. 1. mellékletében a „Társasházak felújítá si pályázat" soron rendelkezésre álló
50.000.000.-Ft keret terhére az alábbiak szeri nt támogatja:
-

Támogat<\s összege:
Támogatás formáj a:

142.000,-Ft
- - ·-- - - - ---·-kamatmentes. visszatérítendő támogatás
XV . kerület, Molnár Viktor u. Ila. elektromos hálózat
Támogatás célja, Támogatott
részleges felúj ítása keretében végzett kivitelezési
tevékenység megnevezése:
munkák
Támogatás
kifizetésének utófinanszírozással. átutalással a Támogatott
módja:
bankszámlájára
·Támogatás kifizetésének
a Támogatott elszámolásáró l va ló döntés elfogadását
határidej e:
követő 30 napon belül
- - ----- - a Támogatási sze rződés aláírását követően kezdhető el
Támogatás fel használásának a Támogatási szerződésben támogatott tevékenység,
kezdő - és befejező határideje: - a Támogatási szerződ és aláírását követő egy éven belül
használható fel
Támogatással történ ő
a támogatási sze rződés aláírását követő egy éven belül
elszámolás határideje:
. Felkéri a polgánnestl!rt a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
polgármester
Határidő:
20 17. július 14. (támogatási szerződés megkötésére)
(Jogszabtí~J'i

(Ill./.}

fli1111tlroviJ: 512017. ( //!. / .) önkor111(111y:a1i rendele1 5 § (2) hek. 2 ponlja. J / 11udlékle1e, 6i 2017
rendele1 5. §és 6. §(!)és (2) bek.)

önkor111(11~J'Zllli

(Szavazati arány : 5 igen szavazat, egyhangú)
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Király Csaba s. k.
elnök
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_S_ze_r_zó_'d_é_s _sz_á_m_a_: 3_3_9_12_0_1_7._ __Ü-=g~
y_
i ra_
t szá m : J/5'.1298/2012._ _ _Témalelclős: Városüzemeltetési Főosztály

TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS

amely létrejött egyrészről a
Budapest Főv.tros XV. kerületi Önkormányzat
( 1153 Budapest , Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
törzsszám: 735782
számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009- 15515005
képviseli: Hajdu László polgármester,
mint támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészről

a

Budapest, XV. keriilet, Molnár Viktor utca 1/A. szám alatti Tá1·sastu1z
címe: 11 58 Budapest, Molnár Viktor u. l/A.
számlaszáma: 63200171-1 1046367-00000000
adószáma: 2 1273218-1-42
közös képvi selő: PALOTA-HOLDING Z rt.
címe: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
adószáma: 10706996-2-42
cégjegyzékszá ma: 01-1 0-041768
képviseli: Földi Tamás vezérigazgató,

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott) (a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott
helyen és időben , az alábbi feltételek.kel:
1. Támogató vá llalja, hogy a Budapest, XV. kerület, Molnár Vi ktor utca !/A. szám alatti lakóépület
elektromos hálózatának részleges pályázati c.lokumcntáció szerinti mű szaki tartalommal megvalósuló
felújítási munkálataira a Bp. Főv . XV. kerületi Önkormányzat Városüzemeltetési,
Intézmé nyműködtetés i , Köztisztasági és Közrendvédelmi Bi zottságának 57/20 17. (V.29.) számú
határozata alapján a 2017. évi költségvetésrő l szóló 5/2017. (Ill.1.) önkormányzati rendelet 3. 1.
mellékletében a „Társasházak felújítási pályázat" soron rendelkezésre álló keret terhére 142.000,- Ft.
összegű, azaz egyszáznegyvenkettőezer forint összegű kamatmentes kölcsönt biztosít a Támogatott
részére.
2. Az 1. pontban rögzített kölcsön összeget a Támogató a Támogatott által végeztetett munkák
műszaki átadás-átvételét követően, a jelen szei-Lődés 1. számú mel lék lete szerinti elszámolás
benyújtása után, az elszámolás elfogadását követő 30 napon belü l utalja át a Támogatott 6320017 111046367-00000000 számú bankszám lájára.
3. Az elszámolás véghatárideje a jelen szerződés aláírását követő 1 év. Támogató egyszeri
alkalommal 20 napos hiánypótlási lehetősége t biztosít, ha Támogatott a jelen szerződés 2. pontj a
szerinti elszámol ást tartalmi hiányosságokl<.al nyúj tja be, vagy az elszámolás elfogadását megelőző
szakmai és pénzügyi vizsgálat szabálytalanságot tár fe l.
4. A támogatás összegének fo lyósítására nem kerül sor, ha a Támogatott l egkésőbb a támogatási
szerződés aláírását követő egy évet követő 30 napon belül nem nyújt be elszámolást, vagy a benyújtott
elszámolást a Támogató nem fogadja el. /\mennyiben a benyújtott elszámolás alapján a kivitelezés
összköltségének csökJ<enése állapítható meg, a támogatás összegéből csak a kivitelezés
összköltségének 50 % - os mértékét meg nem haladó összegű támogatás fo lyósítására kerül sor.
5. Támogatott a kölcsön kamatmentes összegét a folyósítástól számított 5 év alall tartozik
visszafi zetni. Támogatott az első hav i törlesztő részletet 6.300,- rt-ot a Támogató által a támogatás
összegének a Támogatott részére történő átutalását követő hónap 15. napj áig, további 2.300,- rt
összegű tö rl esztő részleteket, pedig minden hónap 15. napjáig fizet meg a Budapest fő város XV .
kerület i Önkormányzat 11 784009-155 15005-00000000 szá mú költségvetési elszámolúsi számlájára. A
visszafi zetés kezdö időpontja a Támogató által eszközölt pénzügyi teljesítést követő hónap 15. nap.
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6. A kölcsön összegét Támogatott kizárólag a Budapest, XV. kerület, Molnár Viktor utca l/A. szám
alatti lakóépület elektromos hálózat részleges felújítási munkálataira fordíthatja a pályázati
dokumentáció részét képező költségvetés szerint. Támogatott által benyújtott pályázat a jelen
szerződés elválas7.thatatlan része.
7. Támogatott a 6. pontban meghatározott munkákat a jelen szerződés megkötését
meg és a jelen szerződés megkötésétől számított 1 éven belül köteles elvégeztetni.

követően

kezdheti

8. Támogatott nyilatkozik an-ól, hogy a Budapest, XV. kerület, Molnár Viktor utca l/A. szám alatti
lakóépület elektromos hálózat részleges felújításához előzetes építési és szakhatósági engedélyek nem
szükségesek.
9. Támogatott jelen szerződés aláírásával egyidej űl eg a bankszámlájára szóló azonnali beszedési
megbízást engedélyez a Támogató részére az 1. pontban meghatározott összeg erejéig, a folyósítást
követő hatállyal.
10. Támogatott kijelenti, hogy nincs olyan tartozása, amel y a jelen szerződés szerinti kötelezettségének
a teljesítését akadályozná.

11. Támogatott egyéb támogatást, kölcsönt jelen szerződés aláírását követően a kölcsön összegének
teljes visszafizetéséig csak a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult felve1U1i.

12. Támogatott köteles a kivitelezés megkezdése
tájékoztatást adni.

előtt

a kivitelezés megkezdésének

időpontjáról

13. Támogatót a kivitelezés időtartama alatt ellenőrzési jog il leti meg, melynek keretében jogosult:
- a munkálatok folyamatát bármikor ell enőrizni, megtekinteni,
- a kölcsönösszeg felhasználásával kapcsolatos valamennyi nyilvántartást, számlát, bizonylatot
áttekinteni, ell enőrizni, illetve a kölcsön felhasználásával kapcsolatban írásbeli tájékoztatást kérni ,
- minden olyan oki ratba betekinteni, amely a szerződés teljesítését érinti,
- a pályázati felhívásban előírt elkülönített fe lúj ítási alap számlaegyenlegét és az üzemeltetési
alapszámla egyenlegét a kölcsön időtartama alatt folyamatosan megismerni.
14. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön összegét elkülönítetten kezeli és a1mak
felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. Támogatott vállalja továbbá a
felhasznál ással összefüggő számlák, bizonylatok és egyéb ok iratok el l enőrzésre al kalmas módon
történő kezelését, illetve nyilvántartását és 8 évig történő megőrzését, azzal, hogy Támogató kérésére
azok ell enőrzését lehetővé teszi.

15. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a szerződéstől elállhat, ha a Támogatott a 13. pont,
valamint a 14. pont szerinti ellenőrzést ellehetetleníti, vagy a 7. pontban rögzített határidőt túllépi,
továbbá ha a kölcsön összegének a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen.
16. Támogató a Ptk. 6:387. §-ában foglaltak esetén jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani. Amennyiben a Támogatott három havi törlesztőrészlet befizetését elmulasztja úgy a jelen
szerződést Támogató azonnali hatállyal felmondja. Támogatott ez esetben köteles a felmondás
kézhezvételét követő 8 napon belül a támogatás hátralévő összegét a folyósítás és a visszafizetés
közötti időszakra eső törvényes kamataival együtt visszafizetni.

17. A Támogató a támogatást visszavonja amennyiben a Támogatott a támogatási döntés tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. A Támogatott a
támogatást ebben az esetben a Támogató erről hozott döntése kézhezvételét követő 8 napon belül - a
folyósítás és a visszafizetés közötti idő szakra eső törvényes kamataival együtt - egy összegben köteles
visszafizetni.
18. Támogató bármelyik törlesztő részlet befizetésének elmaradása, illetve késedelmes teijesítése
esetén a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítja.
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19. Támogatott tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak
kamatait Támogató azonnal i beszedési megbízás benyújtásával érvényesíti.
20. Támogatott a tudomására jutástól számított 8 napon belül hejc:lenti, ha a támogatott tevékenység
várhatóan meghiúsul.
2 1. Támogatott kötelezettséget vál lal arra, hogy 8 napon belül bejelenti a 23. pont szerinti
nyilatkozattal érintett bankszámlája megszűnésének a tényét és ezzel egyidejűl eg bejelenti az új
bankszámlaszámát, valamint csatolja arra vonatkozóan a jelen szerződés 23. pontja szerinti
nyi latkozatát.
22. Támogatott vállalj a, hogy a jelen szerződés aláírásától számított 8 évig a kölcsön felhasználásával
kapcsolatos valamennyi iratot és az annak felhasználását alátámasztó valamennyi bizonylatot megőrzi .
23. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az elszámolás rendjét és összesítő táblázatot
tartalmazó 1. számú melléklet és a banki felhatalmazó levelet magába foglaló 2. számú melléklet.
24. Felek a tárgyalások eredménytelensége esetén
XV. Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

keletkező

jogviták eldöntésére a Budapesti IV. és

25. Támogatott kijelenti, hogy ÁFA visszaigénylésre nem jogosult.

26. A jelen
irányadóak.

szerződésben

nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az

27. Felek a jelen szerződést áttanulmányozás után , mint szándékukkal mindenben
eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
. ' . „„\~„. "
B udapest, 20 17 . JU111us
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Bp. Fő város XV: kerületi Ö 01mányzat
képviseletében
Hajdu László
polgármester ;.„
Támogató
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. , . „ ../G·. „ "
B ud apest, 20 17. JUmus
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1.

melléklet a 339/2017. számú szerzödéshez

A:z, elszámolás rendje

1. Az elszámolást postán vagy személyesen, magyar nyelven kell benyúj tani. Az idegen
bizonylatokhoz hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

nyelvű

2. Az elszámolás szak.mai beszámolóból, a felhasználást igazoló pénzügyi-számviteli
bizonylatokból és az elszámo lás végén benyújtandó ö sszesítő táblázatból áll .
2.1. A szakmai beszámoló:
A rövid írásos szakmai beszámoló tartalmazza a támogatás célj ának megfelelő, az adott
időszakban, a támogatási összeg felhasználásával végzett tevékenységek leírását, a mű szaki
átadás- átvételi jegyzőkönyvet.
2.2. A pénzügyi-számviteli bizonylatok:
Az elszámolásban a teljes kivitelezésre vonatkozóan az igazolt és záradékolt számlákról, a
teljes kivitelezésre vonatkozóan a pénzforgalmi bizonylatokról és a fe lhasználást, illetve a
használatbavételt igazoló bi zonylatokról készült fénymáso latok kerü lnek benyújtásra. A
fénymásolatok hitelességét a támogatottnak igazolnia kell „ A másolat az eredetivel
megegyezik" szöveggel.
2.2 .1 . Számlák:
Az elszámolás során a számviteli jogszabályoknak megfelel ően kiállított számlák fogadhatóak
el. Az eredeti számlákra felvezetve a támogatott igazolja a támogatás céljának megfelelő
felhasznál ást. A támogatási összeg felhasználása során keletkezett eredeti számlákra a
támogato ttnak fel kell vezetni a „Kifizetve a XV . ker. Önkormányzattól 339/2017. számú
megállapodás alapján kapott támogatásból" záradékot és a szám lázás alapj ául szolgáló
szerződ és számát is. A záradékolás megtörténtének e llenőrzése céljából támogatottnak
csatolnia kell az elszámo láshoz az eredeti számlákat is. a támogató az eredeti bizonylatokat a
benyújtástól számított 15 napon belül visszaj uttatja a támogatott részére. Ha a bizonylat
adataiból nem derül ki egyértelműen a gazdasági művelet tartalma, akkor azt a jogosu ltnak
bizonyító erejű dokumentununal igazolnia kell.
Külfö ldi utak esetében a számlához kell csatolni a pénzváltás bizonylatait és a számlák
fordítását. Devizában kiállított számla esetén a szám lán szükséges feltüntetni az alkalmazott
árfolyamot.
2.2.2. Pénzforgalm i bizonylatok:
Pénzforgalmi bizonylattal igazolni kell az elszámolásra benyújtott számla kifizetését. Az
e lszámolásban a pénzforgalmi bizonylat másolatát a hozzá tartozó számla másolatához kell
tűzn i .

2.2.3. Egyéb a felhasználást, illetve a használatba vételt igazoló bi zonylatok:
A felhasználást, illetve a használatbavételt igazoló bizonylat a támogatásból vásárolt áru,
szolgáltatás felhaszná lásának a nyomon követhetőségét szolgálja.
A 100.000,- Ft. összeghatárt meghaladó értékű számlák másolatához csatolni kell a számla
kiál lításának alapját képező m egrendel ő vagy szerződés másolatát is. Amennyiben a

támogatási összeg felhasználása során valamel y beszerzésre irányuló írásos megállapodás jön
létre, - ideértve a fenti értékhatárt e l nem érő eseteket is - a számlára fel kell vezetni a
számlázás alapjául szolgáló megrendelő vagy szerződés számát. A támogatási összeg
felhasználása során keletkezett eredeti szerződésekre minden esetben fel kell vezetni a
„Kifizetve a XV. ker. Önkormányzattól 339/2017. számú megállapodás a lapján kapott
támogatásból" záradékot. Térítésmentes átadás esetén szükséges az átadásról j egyzőkönyvet
felvenni, melyhez csatolni kell a megajándékozottak névsorát, majd a jegyzőkönyvet csatolni
kell az elszámoláshoz. A befektetett eszközök esetén a támogatásból vásárolt immateriális
jószág, illetve tárgyi eszköz használatba vételéről kiállított, a tárgyi eszköz kartont kell az
elszámolásban a kapcsolódó számlához mellékelni.
2.3. Összesítő táblázat:
Az elszán1oláshoz mellékelni kell egy összesítő táblázatot a támogatás céljának megfelel ő és
elszámolásra benyújtott számlákról. Az összesítő táblázat tehát kizárólag a támogatás
összegének a felhasználása során keletkezett szám lákat tartalmazza. A táblázatnak
trutalmaznia kell a sorszámot, a szán1la számát, a szállító (számla kiállító) nevét, a számla
kiállításának dátumát, a gazdasági művelet rövid leírását, a nettó és a bruttó számlaértéket, a
teljesítés (kifizetés) dátumát és a számlák összértékét.
Az elszámolás az ÁFA összegének figyelembe vételével úgy történik, hogy amennyiben a
támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összé1téke
képezi a támogatás elszámolásának az alapját.
Amennyiben Támogatott nem élt az ÁFA levonási jogával , a benyújtott számlák brnttó
összé1téke számolható el a támogatás terhére.
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ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkormányzati közpénzbő l juttatott 339/2017. szerzö<lésszámú támogatás e lszámolásához

(az elszámolás utolsó e/emekéut kell beny újtani)
Sorszám: Számla Kibocsátó Kiállítás
száma megnevezése dátuma

Szolgáltatás,
áru
megnevezése

Számla
nettó
értéke (Ftban)•

Számla
bruttó
értéke
(Ft-ban)

Kifizetés
dátuma

1
2

3

Összesen:

;..r

Kelt: Budapest, 20 ... „
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aláírás
Nyilatkozat
1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának ... .... keretéből
.. .. .. . .. .. ..... ... .. .. célra kapott bruttó .... „ .... „ „ ,-Ft összegű támogatást célhoz kötötten
használtam fel.
2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.
Budapest, 20„ „
aláírás
név: ... . . . .. ... . ...... . ....... . ......... .
cím ........ . . . . ....... . . .. .. . .
adószám:: .. .. ..... .
Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználást igazolom / nem igazo lom**

dátum
Közgazdasági

Főosztá ly

tölti ki : Az elszámolás pénzügyi

megfelelőségét

aláírás

igazolom I nem igazolom**

dátum

aláírás

' Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó
összértékének meg ke ll egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
** A megfele lő rész aláhúzandó
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A pályázati kiírás 2c. sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

.P.~1~'10.K.. ... .J.Q). 0..,.(-.~.~........ Bank
Számlavezető

neve

Megbízom,megbízzuk Önöket ~ alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább
megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a
következőkben foglalt feltételekkel :

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: .·J.a.v.sa.S/.~ ..H.dt1J~
U \: ..
Felhatalmazással érintett fizetési számla számlavezetője: ........ r.\...I(.). 011..../. •. (
LJ;.
Felhatalmazással érintett számla pénzforgalmi j elzőszáma:G.6.2.0.0H-1 -:-:.d1.Q.. &.G.0€.,.f
Kedvezményezett neve:Budapest XV. kerület Önkormányzat.
- - -- - - --Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi j elzőszáma :

... L( ..

1./a..
.cx.;cx.. .e .. .

1

11784009-1551 5005-00000000
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
A beszedési megbízás benyújtásához okiratot nem kell csatolni.
A felhatalmazás visszavonásig érvényes. A visszavonásról szóló értesítést írásban keli az
Adós számlavezető pénzintézetéhez benyújtani. A visszavonás csak a kedvezményezett
hozzájárulásával érvényes.

~ L/.)":) ,1)
1

Budapest, 2017.

..l!cc!sc.~./~...YA.~'..c:!.:·~f!~(,,-~

Fizető fél szárnlattl.Yaj donos
2017 MÁJ 16.
Záradék!
A fenti felhatalmazást ... ............ ....... ........... ....... . ..... -án nyilvántartásba és az abban
foglaltakat tudomásul vette.
, l'aJJJ1on Tal:nrék Bank Zrl.
Kirendeltsége

1~

llSS Bud;1pcs1 XV., Kolozsvár u. 2/b.
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BESZÁMOLÓ

Alulírott, mint a Bp., XV. ker., Molnár Viktor utca 1/A szám alatti Társasház közös
nyilatkozom arról, hogy a 339/2017. számú Támogatási szerződés szerinti
elektromos hálózat, villanyvezeték felújítása a szerződésen szereplő határidőre elkészült,
melynek igazolásául mellékelten csatolom az ezt rögzítő műszaki átadás-átvételi
jegyzökönyve(i)t.
képviselője

Budapest, 2018. június 18.

.... .~(4.~ ..((r4.{~t~........ .
Király Melinda
1I58 Budapest, Molnár Viktor u.
1/A
Társasház
közös képviselő

Jegyzőkönyv

Helyszín: XV. kerület, Molnár Viktor utca J/A.
Dátum: 2018. június 18.
Jelen vannak

Név

Szervezet

1.

Tóth Epjfánia

XV. ker. Önkormányzat

2.

Király Melinda

Közös képvisel ő

Aláírás
(IÓ/'-1

cr,1c..L.·-

ll. ~

e

e

. ('

~:1D-.. __./

3.

4.

5.
A helyszínen tapasztaltak, elhangzottak:
A bejárás során megállapításra került, hogy a XV . kerület, Molnár Viktor utca J/A. szám
alatti társasház 339/2017. számú Támogatási

szerződésében szereplő

felújítás i munka

megtörtént, a pályázatban vállalt munka a lakóépület elektromos hálózatának részleges pályázati

dokumentáció szerinti

műszaki

ta11alornrnal megvalósuló felúj ítása teljesült.

-kmf-

....... r:i.1:. .... ~ r.' {~::-:-:-..... .
XV. kerü leti Önkormányzat

. . ·-\S.

Pnlotn Holding Zrt. Ingatl ankezelési osztály
1156 Budapest, Szárnmád u. 4-6.

VÁLLA L KOZÁ SI SZ E R Z Ő D ÉS

Szerződé sszám :

mely létrejött a

1158 Bp., Molnár \1. u. 1/a sz. Társasház

képviseli:

Palota Holding Zrt.

székhelye:

1156 Bp., Szárazn ád

helyrajzi száma:

80790110

adószáma:

28410010-1-42

1/20 18

u. 4-6.

bankszámláját vezető
pénzin tézet:

Pannon Takar ék Bank Ny rt

bankszámla száma:

63200171- 11046367

továbbiakban mint

Megrendelő

valamint

Sebők

Csaba EV

képviseli:
székhelye:

1173 Bp., Göröngyös u. 8.

Nyilvántartási száma:

903 0025

adószáma :

64169929-1-42

bankszámláját vezető
pénzintézet:

OTP

bankszámla száma:

11773171-04716556

továbbiakban mint

Vállalkozó között, az alábbi feltétele/< szerint.

1. A

szerződés

Megrendelő

tárgya

jelen szerződés alapján vállalkozásba adja, a Vállalkozó elvállalja a Budapest,

XV. ker. Molnár Viktor u. 1/a sz. Társasház 5 db fog yasztómér öhely szabványosítása,
méretlen és mért fővezeték felújítása.
2. A

szerződés

terjedelme

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát, a jelen szerződés mellékletét
mindkét fél által elfogadott árajánlat alapján végzi el. Az ár nem tartalmazza az
ELMÚ felé fizetendő költségeket.
képező,

3. A szerző dés teljesítésével kapcsolatos időpontok
Kezdési határidő: 2018.05.25
Befejezési határidő: 2018.06. 30.
Munkaterület átadása: 2018.05.25
Munkaterület átvétele: 2018.06.30.
4. Vállalkozási díj
A szerződés végrehajtásával kapcsolatban a Felek az alábbi díjazásban állapodnak meg
tételes elszám olás alapján.
Anyag és díj:
Afa 27%:
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Palota Holding Zrt. lngntl nnkezelési osztály
11 56 Bucfopesl, Só rnzni1d u 4-6.
Szerződéss zám :

Összesen:

l/20 18

402.920,- Ft

Azaz négyszázkétezerkilencszázhúsz-forint

5. A számla benyújtásának feltételei
.1

.2

Vállalkozó az 1. pontban meghatározott munkáról 2 részletben nyújthat be számlát
elektromos hálózat felújítása, melynek összege bruttó 285. 750. - Ft azaz
kétszáznyolcvanőtezer-hétszázötven forint az átadás-átvételt követően számlát nyújthat
be.
a fogyasztásmérőhely szabványosftásról, melynek összege bruttó 117.170.- Ft azaz
száz tizenhétezer-száz hetven forint., az átadás-átvételt követően számlát nyújthat be .
A számla mellékletei:
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
teljesítés igazolás

6. A

szerződés

.1

Megrendelő kijelenti, hogy a 63200171-11046367 szerződés szerinti munka pénzügyi
fedezete a Pannon Takarék Bank Nyrt.-nél vezetett számú egyszámlán rendelkezésre
áll.
Vállalkozó a Számviteli és Afa törvény előfrásainak megfelelő két példányban,
szabályszerűen kiállított számlát nyújthat be.
Megrendelő a benyújtott és e/fogadott számlát a szerződés 5. pontjában részletezett
feltételek teljesülése esetén a kézhezvételtől számított 8 napon belül átutalással
egyenlíti ki a Vállalkozó -...... „ „ . . .... . . . „ . „ „ „ .. „. számú számlájára.

.2

p énzügyi teljesítése

7. Vállalkozó kötelezettségei
.1
.2

.3
.4
.5

Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni - amennyiben ezzel kapcsolatos jogos
kifogása nincs - , és az átvett munkaterületen az általános, a szakmai, a
balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani.
Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételéről a műszaki átadás-átvételig, a
lakott területen, illetve épületben történő munkavégzés esetén a biztonságos és
balesetmentes, valamint rendeltetésszerű használat követelményeinek megfelelő
tartózkodást, illetve közlekedést biztosffani.
Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkáért két év; az az 2 év garanciát és a
hatályos j ogszabályokban előírt szavatosságok és kö telező alkalmasságot vállalni .
Vállalkozó köteles a Megrendelő által összehívott garanciális bejáráson részt venni és
a felmerülő garanciális hibákat kijavftani, kivéve a szándékos rongálási károkat.
A Vállalkozó a hatályos munkavédelmi előfrásokat köteles betartani és betarttatni.

8. Vállalkozó jogai
.1
.2

.3

Vállalkozó jogosult a kivitelezési munka során alvállalkozó igénybevételére, akinek
tevékenységéért, mint sajátjáért felel.
Vállalkozó jogosult az elvégzett és a közös képviselő által átvett és igazolt munkára a
szerződés 5. pontjában meghatározott feltételek alapján, azol< megléte esetén számlát
benyújtani.
Vállalkozó jogosult a Megrendelő szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének
késedelmes teljesítése esetén, a j egybanki alapkamat mértékének megfelelő kamatot
érvényesíteni.

2

Paloln Holding Zrt. Ingatlankezelési osztály
11 56 Budapest, Száraznád u. 4-6.
Szerződésszám :

1/20 18

9. Megrendelő kötelezettségei

.1
.2

.3

.4
10.
.1
.2
.3

Megrendelő köteles a munkaterületet a Vállalkozónak a szerz ődés 3. ponljában
szereplő határidőre átadni.
Megrendelő köteles a Váflallwzó készre jelentése alapján, az attól számított napon
belül a műszaki átadás-átvétel időpontját kitűzni és ott megjelenni, valamint amennyiben jogos minőségi vagy műszaki kifogása nincs - a műszaki átadás-átvételi

a

eljárást elkezdeni illetve lefolytatni.
Megrendelő köteles a Vállalkozó számláját a szerződés 5. pontjában szereplő
feltételek megléte esetén a szerződés 6. pontjában szereplő feltételekkel utalással
kiegyenlíteni.
Megrendelő köteles a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő kamatot fizetni,
amennyiben a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti.
Megrendelő jogai

Megrendelő jogosult a Vállalkozó hibás teljesítése esetén az elkészatt munka
átvételét megtagadni.
Megrendelő jogosult a Vállalkozó számláját igazolás nélkül kifizetetlenül
visszaküldeni, amennyiben a szerződés 5. pontjában szereplő feltételeket a
Vállalkozó maradéktalanul nem teljesíti.
Megrendelő jogosult a Vállalkozó által végzett munka után két év, azaz 2 év garanciát
és a hatályos jogszabályo/{ban előírt szavatosságot és kötelező alkalmasságot
érvényesíteni.

11. Egyéb megállapodások
.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

A szerződést csak közös akarattal és csak írásban lehet módosítani, illetve felbontani.
A kivitelezési munkával illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatban a Megrendelő
részéről nyilatkozattételre jogosult személy(ek) Koós Éva közös képviselő.
A kivitelezési munkával illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozó
részéről nyilatkozattételre jogosult személy Sebők Csaba
Jelen szerződésben és a mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a
szerződéskötés jogkövetkezményeire, a PTK. szabályai az irányadóak.
Jelen szerződés végrehajtása során a felek közötti kapcsolattartás levél vagy fax
formájában történhet.
Jelen szerződést a felek annak e/olvasása és megértése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult
képviselőik két példányban írták alá.
Jelen szerződésnek egy darab árajánlat melléklete van, mely a sz erz ődés
elválaszthatatlan részét képezi.

Budapest, 2018. 05. 15.
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Sebök Csaba
1173 Budapest, Göröngyös u. 8.
Tcl : 06/20/9627913

Árajánlat
( Molnár Viktor utca la)

Tárgy : Molnár Viktor utca l a szamu
ingatlannál 5 db nappali fogyasztásméröhely
szabványosítása. Meglévő méretlen és mért
fővezeték cseréje a felszálló fővezeték és
mérőhely, illetve mérőhely és elosztó között megl évő védőcsőben. Az Elmií esetlegesen tervet
kérhet, amelyet jelen ajánlat nem tartalmazza. Az ár az Elmű felé fizetendő költségeket nem
tartalmazza.

Mérőszekrény
Mérőszekrény

3 fázis
1 fázis

Sk 25 mm2
Mkh 10 mm2
Mkh 16 mm2
Mágneskapcsoló
FAM szorító

1 db
4 db
5 db
150 m
15 m
1 db
9 db

12.900/db
2.800/db
310/m
S 10/m
1.430/db

17.800
SI.600
14.000
46.500
7.650
7.500
12.870

Anyag összesen :

157.920 Ft

Csati. milsz. tervdok.

65.000 Ft

Munkadíj

180.000 Ft

Fizetendő

végösszeg:

Üdvözlettel,

Sebök Csaba

Bp, 20 18. május 3.

402.920 Ft

Műszaki

átadás-átvételi jegyzőkönyv

./0... .napján

Készült: 201& ... .9.0.:„ ..

Helyszín: .... (f:q~~A5.Yfll .... .. . ~(oeúR~...U.. „....U.:. ti(~.,

........ ..... ..

rr.(f.

,; o. n f..rfO/J....O(
n ""''11-' . a. ( . •.
u. \'t/,;„,
,9e~.1L ~~ t, 1' '' e:},1,~~ffi
';. unkál ata!.
T 3, rgy,. .~
. t . . . .·.. ,t,J1-oll.I<.J.').cur..
.\.4Y.-:) V. . -~~ .
Jelen vannak:

Megrendelő képviseletében: .......f('Q'.~„ .... ~~ofi:::c_, ................. Palota-Holding Zrt.
5~
Úa.LctVállalkozó képviseletében: ············
·· ··· ···· ··· ··· ·· ·········· ··· ····················· · ·· ······ ... ... .
Műszakí

ell enör képviseletében: „

Jelenlevők

„ „ . „ „ „ „ .. „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ .. „ „ „ . „ „ . „ . „ „ • „ . „ „

megállapították, hogy a

Megrendelő

és a Vállalkozó

110. 171·"),- (J.
„ es
' vagy szerzo"des
' a l apJan
" . „ . ,l{(.~
megrende1o,
.i;..Y.V< „ „ „ . „

(Kivitelező)

u · . ).. .(':-.
/::;_ „

„. „

e},1.hf:ro.4-i0,4.f?l.~.J„;f./.(t/~~k~./di//:4.Íw~~
mennyiségileg és
foglaltaknak

minőségileg

megfelelően

a szabványokban,

teljesítette. A

~„ .

„ .. „

„ „„

T'arsash'az

munkálatait a Vállalkozó

műszaki előírásokban,

Megrendelő

között létrejött

jogszabályokban

a tárgyban leín m unkát a Vállalkozótól

ezellilel átveszi.
Többlet és pótmunka . ........... .. ........... .. ... .. ..... .... ... ... ........ .. .. .. ... . . ..... . ....... . ... ... .
E j egyzőkönyv a Vállalkozót számla/végszámla benyújtására jogosítja fel!

megrendelő

vállalkozó

műszaki ellenőr

p.- ~ ({~.-{)~t()

a1..
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e ~ d!i
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11
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ll1~ 11t P-rv; 'f ;;-,"Í P"
J

'l I '• ''

-

.~.10v l/1. HOl,DiNG ZR'f.
/ 15{i Bud~>est, Száraznád "· 4-6 •
;\J<SllSHAZKF.7Fr t-~ 1 M?-r: • .'

A pályázati kiírás 2b. sz. melléklete
ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkormányzati

közpénzből

Sorszám:

Számla
száma

1

MOSSA
76076 13

juttatott 339/201 7. szerződésszámú támogatás elszámolásához
(az e/számolás 11tols6 e/e111eké11t kell benyúj tani)

Kibocsátó
megnevezése

Sebök Csaba

Kiállítás
dátuma

Szolgáltatás, árn
megnevezése

20 18.06.14 .

fogya szt ásmérő

Szám la
nettó értéke
(Ft-ban)'

Kifizetés
dátuma

Számla
brnlló
é11éke
(Ft-ban)

402.920

402.920

402.920

402 .920

2018.06. 15

hely
szabványosflása

2
3

Összesen:

<>oP.~. Jk., --~ :ilr:-i_

Kelt: Budapest, 2018.06. 18.

áláírás
Nyilatkozat
1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Fővá ros XV. ker. Önkormányzatának a Trírsasházak
felújítási pályázatának k eretéből villanyvezeték felújítása célra kapott bruttó 142.OOO, - Ft
összegű támogatást célhoz kötötten használtam fe l.

2. A felhasználás során a hatá lyos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.

Budapest, 20 18.06.18.

.„

.fi/r.6..'.(~," .~(?Í.l:-!·<.(2'7"„

áÍáírás
név: Király Melinda
cím/székhely 11 56 Bp„ Száraznád. u. 4-6.
adóazonosító jel/adószám: 10706996-2-42
Záradék
Szakmai szervezeti egység tölti ki: A cél szerinti felhasználástJ_g~z~ '. o'.~ /-1~e1~~'~-~aw lo1J.:~/\
dátum

alifi~s~ fJ 1

Közgazdasági Főosztá ly tölti ki: Az elszámolás pénzügyi mcgfele lőségét _~g5!Z910n1/ nem igazolom**
2,_,18 "(:. !20

;J.1 ,~ ' DT~

dátum

alá írá

• Amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az t!lszámolásba n benyújtott számlák nettó
összértékének meg kell egyeznie a kapott támogatás bruttó összegével.
** A megfelelő rész aláh úzandó
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06020783 Társasház Bp.XV.Molnár V.u . 1/a
Electra Corporate Banking
- -- - - - - -- -- - ---- Forintátutalás- ---- -- - --- --- 1/1--Megbízási csomag neve ............ : Perczel Tímea, 2018/06/15 11:27:22

Terhelendő

számla száma és neve . . : 63200171-11046367
HUF
Egyéb szerv. pénzforgalmi számla: Egyéb . szerv
Elküldés tervezett dátuma .. . . .... :
2018/06/15
Darabszám . . ..... . .. ... . ..... . .... :
1
Mindösszesen .. . .. . ..... . .... . . . . . :
402 . 920,00 HUF
Elküldve .. . ....... . ....... . .... . . : 2018/06/15 11:27 Perczel Tímea
Aláírás . . ....... . . .. ......... . ... : 2018/06/15 11: 26 Perczel Tímea

- --1--- -: Sebők Csaba
: 11773171-04716556
: OTP XVII.kerületi LAFO fiók
:
402.920,00 HUF
: MD5SA7607613 5 db fogyasztómér ő
1
szabványosítása ,fővezeték felúj
Banki státusz ......... .. .. .. .... : ABO JQ4903 tranzakció érvényesítve!
------ --- ------ - -- - - - - --·- - - - - --- -- Jogosul t neve . ........ . .........
Jogosult számlaszáma . . . . . . . . . . . .
Fogadó bank ...... . .. . ..... .. ... .
Összeg .... . . . ... . ...... . ........
Közlemény . .. . ...... . ..... . . . ....

!

D·
1

'

r í r} v ~-ü ,~

rl
,

.1

"

~ ~ -Lé~

